Mechanical engineer
Novuqare ontwikkelt en levert hoogwaardige medische en mechatronische producten en zet deze zelf of
met sterke partners in de markt. Ons doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de
gezondheidszorg, zowel voor het welzijn van patiënten als voor het werk van medische professionals. Om
de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen, verzorgt Novuqare het gehele proces. Van marktonderzoek tot
productontwikkeling en van prototype tot productieproces.
Om onze productontwikkeling te versnellen en onze groei voort te zetten zijn we op zoek naar een
gedreven
Mechanical Engineer
Als mechanical engineer maak je deel uit van een dynamisch en innovatief engineering team. Je werkt
nauw samen met software, hardware en mechanical engineers aan de ontwikkeling van nieuwe producten.
Verantwoordelijkheden
• Eisen van gebruikers achterhalen voor klantgerichte productontwikkeling
• Nieuwe producten op mechanisch vlak ontwerpen, berekenen, testen en implementeren
• Ontwerpen van test- en productietooling
• Onderhouden van bestaande producten
• Ondersteuning bieden bij problemen uit het veld
Wij zijn op zoek naar een nieuw teamlid dat graag zijn/haar bijdrage levert aan het ontwikkelen van nieuwe
producten. Je bent besluitvaardig, ondernemend, kritisch en hebt interesse in innovaties in de medische
sector. Je bent proactief, tactvol, initiatiefrijk en de unieke persoonlijkheid waar de afdeling behoefte aan
heeft.

Wij vragen
• HBO diploma werktuigbouwkunde
• Ervaring met Solidworks en Solidworks PDM
• 1-3 jaar ervaring als mechanical engineer
• Ervaring met Design for Assembly is een pré
• Goed in de Engelse taal in woord en geschrift
• Teamplayer met zelfsturende kwaliteiten
Ons aanbod
• Uitdagende fulltime baan bij een dynamisch en innovatief bedrijf met een informele bedrijfscultuur
• Marktconforme salariëring
• Tijdelijk contract met zicht op een vaste aanstelling
• Flexibele arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding
Herken jij jezelf als diegene die wij zoeken? Stuur dan je cv en motivatie naar hrm@novuqare.com. Voor
eventuele nadere informatie kan je bellen met Anita Veltman-Kuijpers of Kees van de Sant op ons
algemene nummer: 073-7820110.
Kijk ook eens op onze site www.novuqare.com

